
 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania 

dokumentów, do Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej na rok szkolny 2021/2022 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 

Rodzice, opiekunowie prawni zamieszkali na 

terenie gminy Zakroczym składają wniosek 

o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie kryterium  

od  02 listopada.2021 r. od godz. 8:00 

 do 15 listopada 2021 r. do godz. 15:00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków i kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 17 listopada 2021 r. do godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

18 listopada 2021 r. do godz. 15:00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  w postaci 

pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia dziecka 

do Gminnego Klubu Dziecięcego 

do 25 listopada 2021 r. do godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych 

26 listopada 2021 r. do godz. 15:00 

Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do 

komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

Gminnego Klubu Dziecięcego 

od 29 listopada 2021 r. od godz. 8:00 

  do 5 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do 7 grudnia 2021 r. 

Wniesienie do dyrektora Gminnego Klubu 

Dziecięcego odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

do 14 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 

Rozpatrzenie przez dyrektora Gminnego Klubu 

Dziecięcego odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

do 16 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych 

17 grudnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym 

Rodzice, opiekunowie prawni zamieszali na  

terenie gminy Zakroczym lub zamieszkali poza 

terenem gminy Zakroczym składają wniosek 

o przyjęcie dziecka  wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie kryterium 

od  26 listopada 2021 r. od godz. 8:00 

 do 3 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków i kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 7 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

8 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  w postaci 

pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia dziecka 

do Gminnego Klubu Dziecięcego 

do 15 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych 

16 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 

Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do 

komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

Gminnego Klubu Dziecięcego 

od 17 grudnia 2021 r. od godz. 8:00 

  do 23 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do 25 grudnia 2021 r. 

Wniesienie do dyrektora Gminnego Klubu 

Dziecięcego odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

do 3 stycznia 2022 r. do godz. 15:00 

Rozpatrzenie przez dyrektora Gminnego Klubu 

Dziecięcego odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

do 5 stycznia 2022 r. do godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych 

7 stycznia 2022 r. 

 


